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REDACTIE:

HENRI VAN BÜOVEN, te Hll.rKh'SLA/.

MEDEWERKERS.
ARCHITECTUUR, {Gehouwen, woninginrichting, meithelen, verlichtin

'uing.etiz.) TUINARCHITECTUUR, PLAATSHESCTIRIJ VINf;: W." BaX
F. VAN Beurden, H. van der Bdkch van Vkkwoi.de. Wouter

H. J. Dammerman Jr., J. W. Hanrath, E. RrKMi'oi,. Are. Sassen.
K. Sluyterman, Leonard A. Springer, O. F. TER.s'i-EEG, P. WesthR'^'"''^'

BLOEMEN- EN MOESTUIN; (Serres, kassen, enz. vruchthooiiien, sierheesh'''''^'
J. G. Ballego, K. Berendsen, Jac. B. Brink, E. II. I. Cunaeus, .\. F"' '
j. J. Kruyff, M. Leunenhurg, A. Schuttevaer, E. Th. Witte.'

FOKKEN EN KWEEKEN : (Paarden, runderen, wolvee, honaen, gtuiniV''
ander gevogelte, visschen, byen)'. F. Blaaüw, G. C. Duvai. VerWEV
Kooiman, Chr. H. J. Raad, S. Spanjaard Lzn., Jdii. Pil Trvr.

FOTOGRAFIE: J. A.Bakhuis, M. A. Boer, F. F. Bruyning Jr., Wou ter Co"'"
Dr. A. J. M. Garjeanne, G. A. M. Garjeanne Mevr. G. de Vries — B'-'"^''

IIYGIËNE,(7/««i;'ca'i:«) OPVOEDING ENONDERWIJS; J. Bruinwold Kih"K'"
G. H. Demmink, J. C. G. Grasé, G. Oosteriiaa.n.

LANDBOUW, LANDBOUW-ECONOMIE, HEIDEONTGINNING EN BüsCH-
CULTUUR: (Cultuurplanten, woud flora, vereaeling van ge-wassen, enz.) '"
Broekema, F. F. Bruyning Jr., V. R. V. Croesen, S." R. vdn FraN"*^'
I. P. VAN Lonkhuijzen, J. Rinkes Borgek, J. Z. ten Rodengate MaRIXS''"^'-
A. J. VAN Sciiermreek, C. G. Spengler, Dr. J. J. Ott de Vries

LEVENDE NATUUR EN LETTERKUNDIGE BIJDRAGEN: Mei. A.
fait, Mej. C. Bienfait, M. J. Bkusse, Mevr. a. Bijl van Slooten, BeRN-
Canter, J. Daalder Dzn, Henri M. Dekking, P. Fransen (/,n., DR-
J. M. Garjeanne, G. de Graaf, E. IIeimans, .Mevr. IIoff.mann, J. H"RA
Adema, Dr. Edw. B. Koster, Joh. de Meester, Henri Meijer, J. Re"'
DiNGius, Mej. B. Siolk, P. Teunissen, Dreves LTtterdijk.

METEOROLOGISCHE EN ASTRONOMISCHE MEDEDEELINGEN : DR-C.
Schoute, J. van der Bilt, Prof. Dr. A. A. Nijland.

-SPORT: (Cricket, golj, hockey, kaatsen, lawntennis, voetbal, ijskolj (bandv , enz.,'
paardensport; jacht en jachthonden ,' automobilisme, wielrijden, toerisme ; roeien,
zeilen, zwemmen, visschen, watertochtjes: biljarten, schermen, vuistvechtcn, enz.,'
-wedstrijden) H. F. Adams, Luit. H. Bierman, J. Coucke. Prof. P- "•
Damsté, A. W. II. W. II. R. van Manen, W. Westra.

INHOUD :
/ it.<tapjes. !I . Aii den :,'i?iter.<torm a. h \oordzcestrand, tA>or jt. Paalder I)z. b/z. t d
Jlet fotograjeeren van lanaschappcn en de hehehting hij -'erschillende lieltt-

sterkten, door A/evr. .-7. .1/. p. Kaiser-.Xell . . . 'S
Het hms te Amcrongen, lioor E. Ruempnt, geillnstrcerd (r en'olg) . htz. jj en tl'

groote kater Peter s'crtelt zijn geschiedenis, .geïllustreerd (verz'ol.g) . . hlz. tc/
iVas en kunstraat, door dn. II. J. Pand, .geïllustreerd.
t Spantou-w, oj hoe 't an k-wam tussche Loirw en Gunrt. noor AI. Kramer ..
y.xoerfsteenen, door Dr. A. y. AI. Garjeanne. .geïllustreerd
/ 'aria
Sneemo, door E. Th. 11'.. geillustrcer,l.

BERICHTEN VAN REDACTIE EN UITGEVERS.
Bij iedere rubriek wordt gelegenheid voor rorrcspondentie opengesteld en geli<^''^

men vragen aan de Redactie te richten.
Fraaie foto's zullen gaarne ter beoordceUng ontzuin^cn worden. Tc adrcssccren

.aan de Redactie of aan de Uitgevers. De inzender verzuinie vooral ?iict duidelijk
zijn naa^n en adres te vermelden; ook achter op dc foto's.

Van tijd tot tijd zullen prijsvragen voor de beste foto's op een of ander gclned
-oorden uitgesch'eve?t.

De Uitgevers verzoeken beleefdelijk dit blad te noemen als men naar aanleiding
van eene annonce, een aanvrage of een bestelling aan een adverteerder doet.

Uitgave vao SCHELTEMAHOLKEMA'S BOEKHANDEL
K.Groesbeek & Pa.ul Mijhof-f- " A M STERDA —

NA DEN WINTERSTORMJ^^^E storm heeft uitgewoetl
schap er uit en de zee

UITSTAPJES.
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toppen, (hm nog zet de Laru> m.irimis zich oji het zilte nat,e:
ze klappi'i't met den sna\"el als ..di'ii ouden Donders" en wie b-
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urm iH'llnc.rui tnt .Ir lamilu' .Ut ZmK.lll/ril.
H  n , I"n r'"V v.,.Hkn,n.-u van .Ir I^ran.luans1  .anta Ir unpsiH. .1... vvut.' rn /wartr v.Hl..rrn in srh.nnK. af-
-xlinp <liaapa. rn \aii .Ir K.....lhal>p:ans (l'.ranta ruh-c.llis).-■n nuvr /.■l.lzanu- «aM ,n..t tn.a> r.„ulhnun ..p kn.p .ai hals.

< ■>1 . 1... k.a- /Nvai-t .ai lirl.l.a- wit .,p .!.. ..v.aaKv .i.'rl.ai.
K. .. ,lni.aai\\rii \-aii v.asrlull.ai.i.. s,.,.rt s.-'liirtrn .huir .Ir iurlit

' 11 \.a\. ,l^.ai .1.' kl.aii.' iiuaaiw.ai hm- t.it.lat /.■ .-.ai pas
arxaiipaai vix-lin- , .t an.l.a- l.'kk.a' iKaPj.' hitni vail.ai.

Janim.a. .lat n. i;;- /. iiav.'i.- wipa-ls . .p janiiiualijkr wij/r .mik.)-
m.ai 111 li.' laiip'.' staltii.'tti'ii. \-iH)ral hij ruw .'n .loiikrr w.'rr.

j. Daai ni'iK \)y..

Het fotografeeren van landschappen en de
belichting bij verschillende lichtsterkten.F()10(iKA1' I'.I-.KI-,N' | I-.u wi.' !.)ti ipMalr.'rt trpriiw. >. ndig

iiirti' Is .T ( luk aang.'iianirr. Iraairr ni .laiikbaanl.T
>p()rt liaii juist .1.' lutograti.'? N'.iural sr.lrrt .1.- grhrur-
.[.■rs Ltuiii.a.' t.' I.yun ons, .l.ior luinn.' prachtig.' uitchii-
(litig .li'i' kl.'urrntotograh.'. .li.' /ulkr on\-rr'grlijkrlijk

^ihoi iiu' i.'siiltatrii g.'rtt. i'.'ii gr.iotr s.'hr.'ik' \'o(u'waarts hi'hlKai
■ lo.'ii gaan <ip ilrii w.'g trr vnliiiakingh Want aan lu't voliuaaktr
grrn/..'n /ij. .li.' totogratischr iliap.isiti.'v.'ii in natunrlijkr ki.'iirrn.

Zi'k.'r. hrt is nog maar .'.'ii .'rrst.' schri'dr. maar .Ir/.' r.'r.ls
-poort .nis aan ii.'t lotografr.Trii mrt nirrr .'laist tr iiro.'i'rnrn.
want .'.'11 /.'cr nauwkrurigr i'ii in allr dclrn juist iirlirht.' o|)nainr
1-. v.ioral bij klrur.'ufotogralir. dr lioohl/aak. lü'ii ir.irr. dir
lotogral.'.'i't. ino.'t tlians iets go.'.is kunnrii \'o.irtlirrngrii. .'ii ai
1- li.'t .lan ook al g.'cn klrurrniirrhi. dan tocli rrn gor.ir o|)nanir
op r.'ii g.'wonr plaat kunnrn niakrn. Maar toch. vrci wordt ri"
grlotograir.'r.i, wrl go.'ds gelukkig, maar \"rrl ook. dat wnk.'iijk
-ir.lit is. Dikwijls wordt lir o.ir/aak \'an Irriijkr ol sli-clitr oji-
nam.'ii gr/ocht in lir camera, in .ir iilatrn. in lirt ontwikki'lrn
rn nog in tal van ander.' omstandigheden, terwijl /ij tocli in de
nu'i'Ste gevaiieii liij d.'ii amati'urd'otograaf /elf ligt: want m.'t de
.'.'inmuiigst.' caim-ra kan de/e /eer go.'d, ja. /elis /e.'i" nio. ii werk
maken, mits hij toegerust is met de kennis \an ..iiciit". d.w./.
als iiij w.'.'t, wat liet iiciit oji di' fotogratisclie plaat doet. hoi' liij
lieiiidit.'u nio.'t. iio.' d.' iieiiciiting \-an het geko/en oiid.'rw.'rp
iiio.'t zijn. .'11 als hij d.' kracht \'an iii't Iiciit kent.

Hi't fotografe.'r.'n \'an landschappen, niettegenstaand.' /ijn
v.'le eigenaardigiii'den. die soms moeilijkJieden /ijn. is st.'i'ds een
/eer dankbaar werk. maar wri'isidit. juist om di.' moeilijkheden,
nu'.'r stu.lie. en ook hierin leert ons d.' ondeiAanding d.'ii b.'s-
t.'ii weg.

In lio.igi' mate is d.- criichting \'an lu't oiiderw.'rp ei'U kw.'sti.'
\an groot l>elang. daarna volgt d.' //cliciiting. in'idi'U c.'reisciieii
oel.'iiing i'ii studii'.

( lliperviakkig iieschouwd sciiijnt een /oimige. heldere dag al
wat wij noo.iig h.'bb.'n om in den /omer met een korte belichting

liefst momi'iit-opname — en in den winter met ei'ii langer.'
belicliting. een goede foto te maken.

Toch is dit juist niet altijd het geval. Wanneer men .'.'ii voor
h.'t oog iiij/onder aardig iandscdia]) ontdekt, is liet ei'ii iioold-
\er.'ischte i'.'rst op de instelruit ol op den /oeker — ai naarmate
men ('.'11 klap- ol statiel-camera. dan w.'l een iiand-camera geb-
briiikt -- te zien ol all.'s. na de cam.'ra loodrecht te heiiben ge-
-t.'id, d.'ii /elfden indruk weer geelt als dien, welken wij er \'an
ontvingen. Want liet is een vaststaand feit in d.' fotografie, dat
wat Voor ons oog fraai en aardig lijkt, niet altijd geschikt is
e.'ii fotografisch.' oiiname. Dit vrcmde \'erschijnsel \dndt /ijn
oor/aak x'oornam.'lijk in de plaatsing d.'i' voorw.'i'p.'ii en in de
beliciiting \'an liet geheel. Zoo kan bijv. een landscha]) m.'t \'eel.
\erwijd.'rd v.'rschiet. dat sidiild.'rachtig voor ons oog is. oj) de
fotografie ons ei'n gehe.'l and.'r.'ii indruk ge\'en, dan dien. weik.'ii
wij er \'an ontving.'ii. to.'U wij liet fotograf.'.'rdi'ii. Dit komt,
dooniat de c'oorwerpen in het vers.diiet te v.'i" ca-rwijderd waieri
I'ii liet iicliteffect dus geen indruk me.'r op de foto gaf.

Den iield.'re /oiiiiige dag is dan ook niet altijd noodig om mooie
foto's te maken. De/en h.'bb.'ii wij gaarne voor landschaiiiieii,
waarin \'eel /waar geboomte o]> den x'oorgrond vooikomt: imnieis
„„„,] door de /on' beschen.'ii boomeii geven ronding, of liever
relief aan een landschap en de b.'iialing van den l..'hchtnigs-tijd
wordt er door vergi-makkelijkt. daar door de /on b.'schenen
booni.'ii korter beli<dit kunnen worden, dan m .Ie schaduw staande
groene voorwerpen, (iro.'ii en rood toch /ijn kliauen. die lang-
/anier op de plaat inw.'rki'ii. dan andere kleuren. Kr dient dus bij
fotografische opnamen lioofd/ak.'lijk oji d.' \-.'rlichtmg \an het
-eko/.'ii onderw.'i-p g.'let te worden, dit alleen kan door /ijn
lichteffecten mis d.'ii goeden indruk weergeven, ja. soms /leti wij
een v.'i-rassend -< hoon stukje natuur /oo mom teruggege\ en. dat
de geda.dite aan kunstloo/e fotografie weggaat en het een waarlijk
.irtistiek plaatje wordt. , , . i.,.,.,i.

De verlichting dus moet voor den amateiird.itograaf hoofd/aak
/ipi. wil hij mom werk lever.'ii. Zoo kan men ,,,, n.'va'hudi ige
hi'iWt- of winterdagen mooie opnamen maken, terwijl ook hehl. .dagen, met veel ..wnid" smiis uiterst geschikt /ijn om <'<ai be.^hl
te 'g.'x eii. waar atmosfeer iii is. en waai-ni dus de natuur/oo ge
trouw mogel ijk g.'. ojai'eid wordt, wat bij hetlandschapp.'n to. h de be.loeling IS. Daartoe ,s het noo,l/ak.hjk.

ons hi'l meest frajijieereii.dat de ..stemmingi'ii" in de natuur, die
behouden blij\-.'n.

l'-en nevelachtig.' herfstdag, als een iieNcl. gelijk kant /oo fijn
tusscfieii de boonien hangt en het verschiet g.'heim/innig v.'.or
oiis oog mnsluii'rt, kan /oo iets in een lan.lschaii leggen, .lat ons
een .li.'iH'ii indruk geeft, dien wij gaarne door niid.lel on/er foto-
giafie /oiul.'ii willen vasthouden. Nu /ou men denken dat. als
WIJ .lat mooie miderwerii ewn kieki'ii. helst ..moment", wij het
dan hebben - integendeell Want ontwikkelen wij on/e opiiame.

i'i' iets geheel anders te voorschijn: een heel harde,
en. /ooals amateurs het meestal noemen, heel ..scherjH' "

l'laat. Maar dat /acht-neN'elachtige. dat fijn-atmosferische, dat
ons juist /oo bekoorde, wij /oeken het te W'rg.'els terug. Kn

wcrgegeven kunnen /ijn

dan komt
helder.

toch. met goede belichting luidde het
het weergegeven worden,
nog /ageii. toen wij het

camera.

111-

en door goi'di' belichfing alleen ni.'iét
want de natmniijke kleuren, die wij
landschaji bekeken oji .1.' inst.'lruit of den /oeker der
N'eiwallen in het cli.du' natuurlijk.

Wil iiu'ii iiu /ulk .'.'11 mooi stukje natuur /oo getrouw mogeli
fotografeeren, dan nio.'l men .'crsl /ijn camera lang/aam
st.'llen. /oo.lat all.'s, wat men wenscht te lotografeeren, goed oji
de jilaat N'.'r.l.'.'l.l is. Met ojieii diafragma (dit is i'.'ii b.'langrijk
huljimiddei bij d.' b.'lichting \'an fotografisch.' o|)nani.'n en mag
x'ooral niet o\'er het hoofd worden g.'/i.'ii, daar and.'is het b.'cld
OJ) de instelruit sl.'cht /ichtbaar is), stelt men nu in. Is de l.'iis
een ajilanaat. dan stelt nii'ii scherji in oji d.'ii \"oorgroiul; is /ij
echti'i" een anastigmaat. dan dient sclierj) oj) h.'t mi.l.leii d.'r
jilaat gest.'l.l t.' worden. Ifij het gebruik eeiier han.lcamera moet
111.'11 .'.'uigs/ins and.'IS te werk gaan: men draait de lens \'oor
iliclitbij gelegen lands.diajipen een slag naar x'or.'U en stelt haar
\'oor .'.'11 x'er afgelegi'ii verschiet oj. oneindig. In het laatste
g.'\'al /al een momeiitoiiname of een /eer korte belichtingstijd met
klein dialragma .'cii goed beeld ge\'en. Dok \'oor dichtbij gelegen
landsciiaiijien gehruike men een klein diafragma, maar neme
ilen belichtingstijd langer. Werkt men met ei'ii ajilanaat, /ooals
wij eerst /eideii. oji .'en statief-camera., dan gaan wij, na het
instellen het beeld diafragmeereii. /oolang. totdat ons oog alles,
ook di'ii achtergrond .'ii dus ook den nex'el. duidi'lijk oji de instel
ruit /iet afg.'teekend. kin dan gaat men over tot het bejial.'ii
\an d.'ii belichtingstijd. Dit is nu /eer moeilijk. Het is n.1. mis
schien niet algenu'.'n bekend, dat er juist oji /oo'n nex'eJachtigeii
dag mei'i" licht is dan oj) .'cii dag met /on. De ne\"el toch w.'ikt
als jirisma's aan .'en lamp: \"ooral. wann.'.'i" de /on oji den lU'X'el
schijnt, doi't /ich dit x'ers.diijnsel x'oor. Wij kom.'ii hierdoor al
gauw tot ox'erbelichting. ja. wij /ull.'ii /elfs m.'iéten ox'erbelicliten.

Dwillen wij den achtergrond goed kunn.'ii e n.'X'el
11.1.. die uit di'ii grond ojistijgt. iloor.lat d.' /on den kouder.'ii
x'ochtigeii grond b.'schijnt, g.'eft door /ijii witte kleur licht al,
\"ooral OJ) den x'oorgron.l: maar in het x'.'ischiet is de werking
anders. Daar mo.'t.'U wij door dien muur \"an waterdamji lie.'ii
lotografeeren. Ho.' \"er.ler dat x'erschiet al gelegen is, des Xv
dikker .'ii dus des te dichter is die muur. Het ligt al/oo voor de
hand, dat de achtergrond, wil hij met nex'el en al goed weerg.'-
g.'X'.'ii worden, langere b.'lichting x'.'i.'ischt. Het g.'X'olg is nu.
dat de juist het fi'lst belicht.' gedeelten \'an de jilaat meer of luinder
owrlielicht /uilen /ijn. Dit moet.'ii wij m.'t het ontwikkelen
tracliten te verb.'tereii.

Let men nu oj. d.' enkele lichtsoorti'ii. die bij h.'t fotograf.'.'i.'n
van landschajijieii in aanmerking komen, dan leert de ondeixin-
ding. dat een dag /onder /on. met /oogeiiaaind somber wvi'i. het
beste. 11.1. het ..x'erstrooid licht " geeft, dat o.a. /ich bij uitstek
leent voor h.'t doen \'an biiiteii-oiinameii. waarin hui/en of villa s
voorkomen. .Met dit licht heeft men minder kans harde negatieven
te krijgen. Is de hemel echter icil bewolkt, dan /al, vooial in den
/om.'r, het licht /eer sterk /ijn en een korte belichting dus aan
te bex'elen. Bij grij/e bewolking /al echter het licht x'cel inindei
intensief /ijn en dii'iiteiigevolge moet er laiigi'r belicht woideii.

Toch kunnen de belichtingen op de tegenwoordige jilateii allen
/eer kort /ijn. doordien de geX'oeligh.'id der emulsie dei jilateii m
de laatste jar.'ii /oo/eer x'erhoogd is. D.ik de len/eii \'eischillen
in snelheid, /oodat het wel x'ooi'komt. ilat men bij mom.nt-o]>
namen nog met ox'erbelichting te kaïiija'ii heeft. Dit oiidei-
x'indt men vooral bij strand-ojinameii: op het strand Bich^ is tiet
lichter dan ergens anders, want niets is ei', dat het
tegenhoudt, terwijl de weerkaatsing x'aii de /on oji
de licht-kwantiteit nog aanmerkelijk x'erhoogt. Daarom /ij fiier
OJ) helder.' dagen een klein diafragma met een moment- of instaii-
tani'.'-belicliting aanbex'oleii.

De x'.'i'lichting x'an het onderwerji behoeft met altij.f jiicae-.
x'an x'oreii te /ijn, /oo.lat de fotograaf de /on of het li< ut in < . n
rug heeft. Miai kan iiitegeiidi'e! /eer mooie lichteffelMeii ver
krijgen met /ij- of schuiii-inx'allend licht, terwijl in enkele g.'-
x'ailen een legenlicht-ojHiaine wel eens weiischelijk kan /ijn.
.Natuurlijk /ijn de bel ichtingstijden afhankelijk van de veilichting
X'an het ondeixverj), maar een andere regel dan de jiractijk faa
/ich moeilijk gex'eii. ..Defeiiing kxveekt kennis", X'ooral oj) foto
grafisch gebied. Maar alleen dan kan de j.raktijk e.'ii goede fvi-
ineesferes /ijn, als men oj) de geringst.' kleinigheid acht slaat en
ni x'olg.'iide' fotografische jii'oex'en benut. Kn dan /al men in/ieii
dat de geheel.' kunst der landschaji-fotografie te herleiden is to.
een kennis x'aii het licht en /ijiie eigenaardige effecten en een
nauwkeurige studie er x'an geen ox'erdaad. x'eeleei' een gebie. eii. .
nood/aak is. Mkvk. A. M. K. Kaiskk-NKM..

licht daar
het xvatei'
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HET HUIS TE AMERONGEN.
ADELHEID of Alijdt huwde in XJ1\_ U X xxxxxxicirx .Hctl Itl

van Wingevelt, Ridder, Heer van Cirenu en overleetl
in ibifj. Toen zij, weduwe geworden van dezen Engel-
schen kolonel, die zijn bezittingen had bij Londen en
in het graafschap Kildar in Ierland, in ibop het Huis

Zuilestein voor tienduizend guldens verkocht had aan Joan
van Renesse van der Aa, Deken van St. Jan te ITrecht, die
in 1613 het gedeelte van Amerongen, dat den Dom]rroost tóebe
hoorde en vervolgens de heerlijkheid Zuilestein uitmaakte in
erfpacht ontving (voor zes gulden 'sjaars!) — toen kwamen de
bezittels van de heerlijkheid Amerongen tegen dezen verkoon
()p, daar zy beweerden, dat Zuilestein als fideï-commis niet buiten
c at ̂ slacht mocht gaan. lergelijkertijd voerde men hevitre ue-
schillen over de grensscheiding der twee aan elkander gren/eiule
heeihjkheden. En deze geschiUen lieiien zoo hoog, dat de Staten
dei prcivmcie er m betrokken werden, maar deze beproefden vruch
teloos beide partijen te bevredigen. Eindeliik trad Prins Frederik
Hendiik van Oranje als bemiddelaar tusschenbeide en nadat het
hern gelukt was de oneemgheid te beslechten, kocht hij voor zich
de heeihjkheid Zuilestein aan — welk goed lantrs voor .xnx;
speiirlijk gebleven wegenma tientaUen\^an jailVémdSc we^

^1"^ i S'^^lacht van Reede van AmerongenMaai voor tien schrijver van de geschiedenis van hnt *
Amerongen is van grooter belang de stri d oiS het eïLd
deze heerlijkheid, gevoerd tusschen dT tw^e zSn
Ooert: Adriaan en Frederik. zoons \ an baron

ro^Sn\:nTSSir^?S^len Ame-bepaald, dat indien zijne zonen f èen " n hér"!
personen, hem ongelijk van naam of wapenen o aan'bt'\ " f'''"
of aan jiersonen, die handwerken uitoefenden d-it r

vê^iSefxls
ïï".RÏp„s;, lij;; ~

op ende legens alsulcke frivole informatio '"'-'conventie
pretense monumenten alse den selven Hcnï'cwcm/f

^o\e overgelevert s^m

(Vervolg).
met 1 homas Maria by Jonckiieer hredi-rick \"an Rhede Imjit. in conventie ende ver

weerder in reconventie" — iiejiaalde:
..Mit exjiresse conditiën dat indien onse soons ofte eenich van dien

liem hylicten aen ongelycke persoonen \-an naem ende wapenen
olte bastaerden. mechanycijue persoomm etc. sullen onse goederen
lemluden toegedeylt niet genieten, maer gefrustreert syn."

nedeiik nu, dii- kanunnik was in het kajiittel ten Dom te
leclit \an .St. Maarten, was 14 Juli 1550 geboren, stond zijn

Miuinnikdi] 21 Oct. I5<)4 ai, werd 17 Juni 1507 in de ridderschap
'11 pioMiuie 1 trecht l)eschre\-en en overleed 2 Juli ibil. Hij

"  geweest zijn, .Igens enkele kronieken, maarx disi njnhjk is het niet en de naam \-an de eerste vrouw wordt
ook nei gens wrmeld.

hem^in W^^*^"1 was ("ornelia van (lostrum. die
met ("-itlvi'r' 'ai*'"'"' ontviel, en tien jaar later huwde hij
^^'■l■ll ^ aT weduwe xain Hartholomeus vanV. Moersbergen.
')fte haer'^'d'knnjio^. fc'Hachte ofte intentie \-an die van Oostruni
hem ofte'vm-inl O ''''"'"■'''"'H'eren, viad min eenichsins daermede

mitie.'" w-aerhe\-t. \-(>rnuts sulcke frivole infor-
AVn gnvt recht en oversulcx hem selven in
'Ic oudste zcKiu ^ '"'-t''" vorcorten" - verzette

Mnerongen v-m ""''"f zicli tegen de eigemlomsrechten
oriieb-, broeder Frederik, na diens^ " nCJlil Vn Mx I..4

''1' 'SVUhuwelijk met (\
Heer Adriaan

hc ■ "
Was

hai

belangrijk1  'c V Hocumeiit xl..< , O. I 1 > H 1 [g m n'gcicvikoschiedkundig(> bij7,)"„,i(' j l'lHonder belang is door
'•". ''r «obrmk^n^ , 'loor het mee
Stha f r ^""Pcnkundi'ir ■itsche stamhuizen „i d-'!''"i'''''"''''""Hi'n omtrent verse

7  I * 1 • 1 1^ A ii ' 'iiiLiyiiv NA i xO  n-t zeker merkwaanlig.

tal van
•dedeelen

ande. He
schillende
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M.uir nii't alliTii cn hiril x'nor drn
wil /ijn> ViuiiTs si'liijiit

HciT Adriaan i^nalrrvfii tc lichlHai.
l il /ijii lu'tiioi,' is liij \Tij U'1 ti'gt'H
/ijii IniHT. (lil' ..altyts met woonlen
aii syn adi'lieki' atkaimste sirh wi'I

sKk Ii tl' luToenu-n, (sulcx ais hij
iii iidi wt'1 tj;i'i'rni' doet) ende dat
"ViTsuli'x parthyi'ii vader dit hoo-
■ciide da^eliex hoiH-iule, dat de
Imiit.. .lehtervdlgende sulek ya'\'an-
'(■(■rde adi'Iiek iteinoet, sieh noeli
-( lilde mo^i'U aen syns geheke alli-

■ reii. ende dueii een seer trefteliek
' iiiweliek, ten minsten in de eonfor-
;mte\ t \'an de aeiit quartieren. tot

I en x iiorserilt. exempel ende spie,yi'l
ec-ti'It voor de Imysinge, die iiij den
lm)'t. ymmaeet hadde.

.d'hide (nn \'ol,yt i'en x'oor zijn
■ nt-temming begrijpelijke redenl)
aaiit sulcx sonder eeiiich stateliek
^ iet met wel en sonde eoimen ge-
-cl iieden. soo heelt jiarthyen \"ader
den Impt. noch gnnaeckt ende hem
-a'daechde ontmaect. contrarie die
oelolte hy de huwel cxe voorwaerde
gedaen, dese heerlickc goederi'ii des
qne-tii'. ende dit wel expresselick
Milder die restrictie, ende conditie

! i( i\'en verhaelt, te weeten, soo verre
: i\ aan syns gelycke ijuame te hy-
i ii ken. als \'ooren hreeder wrhaelt
-tact."

Adriaan sclirijft: soo staet
■ leii hogen Adelickeii moet van svn

1

Schnsbsi.sc

MO A„g. J: II-. fogt. het huis amerongen zooals dit er in

VROEGER EEUWEN UIT/.AG (naar een oude prcnl).

:n s\n (piartieren. stamme.
■ ader ..s\'ne.n oudsten soon'
: lai 1( Ie'

oock noch vorder te noteren
vadi'i". die hy hadde op ofte.

name ende wapenen", en waar deze
(.\driaan) ..nae syne begeerte gehylict

daar meent hij, dat zijn \"ader de dr. (dochter) \'an jan
' an ( to^trum ..al waer sy noch eens soo ryck ende eedel alse is.
dor svn soons gelvck niet aangesien oite gehouden, veel min
•ot ci'n huisfr. laten trouwen soude hebben by synen wil. veel
O-mm hem x'etwes tot vorderinge \'an sulcken huwehck geven."

Hoe hij ook tot in bijzonderheden de geloofwaardigheid van de
viiirtieren in het wajien der \*an Oostrum's liet nagaan — het

gaf niets en Frederik werd en bleef eig'enaar ram Amerongen.
De oudste zoon uit zijn huwelijk met de veel besproken Cornclia

'. au ( lostrum. (lodard. werd bij den dood van zijn vader oji
j  lub ibii baron en Heer van .Amerongen en Ciinckel. Hij werd
I  .\ugustus ibi(S in de ridderschap van Utrecht beschreven en
-toiid bij de regeering dezer landen om zijn verstandig beleid in
groot aanzien. Hij was gehuwd met .Anna van den Boetselaar van
l autenburg en oc'erleed q October ibqcS te Bergen-op-Zoom. waar
iiij \'ertoefde in \'ereerende oixlracht \'an de Staten der Ver-

■  ■eiiigde Nederlanden om Frederik Hendrik gedurende den veld-
locht met raad en daad bij te staan.

In ibry. dus ten tijde (lat deze
aaron (lodard het Huis bezat,
ioste de provincie Utrecht het pand-
-chap af. en werd het rechtsgebied
re .Amerongen door den .Maarschalk
'. an het (Iverkwartier in naam van
' ledejiuteerde Staten dier provincie
uitgeoelend. Het bleet aan de
l 'trechtsche Domeinen tot in i()i(g
Toen diezelfde (lodard. baron van
Keede. het weder in pandschap ont-
■mg; een pandschap. dat de Staten
her provincie, in het jaar itiyt). uit
crije beweging oidiieven. om zijn
opvolger in het bezit van het huis
te .Amerongen. (lodaial .Adriaan
laron \'an Keede van .Amerongen.

' on( kei. Idst. enz. een bewijs te
ge\-en van hun eikentelijkheid. we-
gen< de trouwe diensten door hem
den lande bewezen. I oen werden
net Huis en de heerlijkheid van
\merongen tot een hooge en vrije
iieeiiijkheid \-erheven. en den be-
/dtei' het recht afgesttian om het
ertelijk \'oor zich en zijne nazaten,
ds \rij en eigen goed. te bezitten

' •n aldaar het hooge. middelbare i'ii
! , ige rechtsgebied iiit te oeieneii.
Het bewijs win deze goedgunstige
oe-chikking. waarmede inderdaad
imtengeworu' talenten gehuldigd
.verden. werd aan baron (lodard
\driaati aangeboden in een gouden
loos. van buiten met het wapen

■ ■ ;m Utrecht en van binnen met die
■ an Keede en .Amerongen versierd.

iijai
SR!

(lodard .Adriaan baron van Keede. \'rijheer van .Amerongen,
(linckel. Kist. enz., geboren () januari i()2i. werd. oj) nauwelijks
twintigjarigen leeftijd. Maarschalk van de stad en landen van
.Montfoort: hiervan afstand gedaan hebbende, werd hij in ifiqz
reeds beschreven in de ridderschap van Utrecht.

In het jaar i()5() droegen de Staten-tleneraal hem een belangrijke
zending naar het Noorden oj). en benoemden hem in itiiio tot
den eersten afgezant, dien zij naar Spanje zonden. \'ervolgens
behartigde liij de belangen van zijn vaderland bij de hoven van
Pruisen en Denemarken en keerde hij herhaalilelijk daarheen
terug. b)t hij. () October i()(ji o]) den leeftijd van zeventig jaar. te
Kop .'iihagen overleed. Zijn stoffelijk overschot werd naar Ame
i-onmU overgebracht en aldaar in het familiegraf bijgezet.

2;ijn vele gewichtige lietrekkingen. — zoo was hij ook lid van
den van State der Vereenigde Nederlanden — hadden
hem toppunt van eer en aanzien doen stijgen en tevens voor

zomi. verwekt bij \h-ouwe Margaretha Turnor. den weg ge-
biuiiK^' tot roem.

Y)c'N zoon, (lodard genaamd, erfgenaam van de aanzienlijke
bezitti'igen zijns vaders en dus door den dood van di'zen ook Heer
van A''nvrongen geworden, nam eerst — schoon reeds in 1(174 be-s(!h,-t;ven in de ridderschaii van Utrecht — i<j October i()(}q zit-

INGANG HUIS AMERONGEN.
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'  . i> (laai tue en tot de venir,..
clicncllile t<it de N'oorsz. In.

,.„ld,ftind. ^ea>s,i2neert gelijk p,,.
wi irdcii nij dc/i . <Lit Dnist.

7tureein.. Seliepeii- eii Secretaris
vo. init.. e\der\an liare 1 ractemente

l()()l \ersrlienell en uytgeset,
uilen ini-sen de Summa van

(ililde, makende te

..elK li
t ( t 'H.

.1' a
een

l-dide in reguarde \ an Jan,b
die niet id<)2 is aan-

aan de^^seh's 1 i'actenient

j'0,0 A«,r. K tv. vogt. HUIS TE AMERONGEN.
ACHTERZIJDE VAN DE BIJGEBOUWEN OP

ting, om van die waardigheid o]i 7 December 1701 afstand te
doen ten behoeve van zijn zoon Frederik Christiaan. Hij in-erleed
te Utrecht oji den iiden Februari 1703. Zijne gemalin was
Ursula Phih])])ota van Raasveldt, \'rouwe van Middaghten, Her-
veldt, Roucnberg, Niënburg, enz., die hem veertien kinderen schonk.

Door zijne dapperheid en moed. aan den dag gelegd in den
oorlog welken Prins Willem III van Oranje bij het beklimmen
van den Engelschen troon te voeren had tegen zijn door Frankrijk
gesteunden schoonvader, den vroegeren Koning Jacobiis II, had
hij zich een grooten naam verworven. Onder den vermaarden
graaf (later Hertog) van Marlborough. hieli:) hij het betwiste gezag
van Koning Willem in Engeland vestigen en hétzelfde jaar. waarin
zijn vader overleed, zag hem oji de vlakte van Agrim in Ierland
zegevieiend het slagveld behouden tegen de Fransche en lersche
troepen, wier aanvoerder met 4000 man sneuvelde Deze over
winning, welke de overgave van de door Jacobus II nog behouden
vestingen en de geheele onderweqhng van het rijk aan Willem's
gezag ten gevolge had, deed den gunsteling en vertrouwde zoo
mogelijk nog meer m aanzien bij den Koning-Stadhouder ri'jzen.
in dcnzelfden oorlog werd de lersche stad en baronnie Athlone
111 Lonnaught aan de Shannon, stormenderhand door den hcer
van Amerongen veroverd. Nadat Athlone hem ter eere tot eer
graafschap en Agnm tot een baronnie was verheimn, werd hij tloorzijn voist benoemd tot Graaf van Athlone en Burggraaf van AgrimHij was alrnede Ridder van de Orde van den (Jlifant van Dene
uTrtht Duitsche önU t.trccht ), \ ddniaaischalk Generaal van de legers der Vereenitnle

Met deze zeer korte samenvatting van het leven v-m rlon . ■ +

m 1692 binnen Amerongen werd ingehaald ' kMand

welke gekoséhelSnchfe'^W
T'T.f■: ■="Nizdeze woorde in t' latiin- Tnmii i loiitom op den rant

rouge dese Gift door het Here van Anie-ronge dese Gr ff dcc h.SreZ gSmr^

HET VOORPLEIN.

voors;;. /^eussigncert

c,éiiicn Twf hoiiilcrt vijventwmtij,
(luhlc-
I ( U I ll'IIS

gen iillcll.
d' a . I' ii)Z.

..Dit alle- nogtaiis onder Con
ditie. dat. SI I wanneer een olte meer
Pcrsone li ie als nu in 't geregt sitten,
met liet eerste ot twede j aar qtia-
nieii altegaan olte steiwen. dat de
sel\'e in siidaiiig ge\'al maar vnor
eydei ' ja.ir een Derde heblien te
missen \ an de midisz. \ ij\'entwintif,'
(lulde. te weten 1 i\'er den Jareifi(|i.
•<,2 en Fnde 't geen met de
aigaaiide inde wioisz. Jari-n te fort
komt. sullen de aankomende we
derom moeti-n sujii deren, maar
ten i'espeete \'an jaciili Jor-
deiise \'os zal een jaar verder
moi-teii worde geeonsidereert.

..Wordende mede ti'ii dieii tine
ilsodane Een hoiidert (lulde, die aan de

Kerk tot betalinge van den Sehoolni. ni de Dor]issettinge d' at
i()()i sijn uytgeset.

..lende den Drossaart. als tr'geiiswoiadige kerkmeester, ver-
sogt \"oor deze reys des ('osters en Schoolmeesters Fractement
in t geheel over \-oorsz. den Jare i(i()i in de iii'tgaal van de
kerk-Rekening te brenge. iiiakeinle te samen met de bownstaande
--^5 gk fcn soninie \-an drie iiondert \dj\'entwintig Guldens;
sullende al het geen dan nog te eort eomt tot den inkoop van't
present, vaandel, etc. (dat den Drost i'ei'sogt wordt op de minste
costen en met goedediiden \ an het gi'i'egt ti- wille l ersorge) in sijne
eeiste te doene Dorjis-Rekeiiing ge\'alideert en goetgedaan wor-
' k"", ^ sid\'e beliorl. aan het geregt sij gebleken.elke iiennmge den Drossaart heelt aangenonie te sullen \'er-
schieteii. sinider daar i-an Intrest te iiretendereii.

..Aldus (jciesoK'eert als ho\'en. '
dus komen. ...\an de uyterste Liniietscliev-

(!<- L- V 7'"'" 'km Drost begroet en daarna ging men naar'k' keik om de Predicatie te hooren.
Grav.m mm"'.'*'; d'" van Z. Kxeell. den Hoog-gedagten
proeve der ".'7; " ^kdizell al een heel merkwaardige

Uitvoeriv 'wi'i'lt''''7 ^wang zijnde kanselwrdsiirekendheid.
den nraaf P m k '' ,k"-''kkant uit owr de \ erdiensten van
Aughiïm (gehik\h- nr m p - J''"' '""''"k- 'ke na den slag Hj
verschenen toekom- i-V ^ jioemde en schreef in zijn in druk
lijkheid Ameroiilren'^ cim niissi\-e had gezonden naar zijne heer-
o'ni over sviie ""'''■'hoorighedeii met verzoekiloen" 1 wa ,,ok ^ l'"'>lvk dank-gehed te

Wij kunnem < ë V Scseliied is.van den lofsjiraak 'lan te^'h 1 weerstaan hier eiikide gedeelten
aanhooren. de graal 111 de kérk moest

.jaren af. mag ik sim'inMf''fn ^ F"iKkeyd. ja kintsehe
geoelïent is; eam 't'^widt- ' ''''' ^wa k des Oorlogs oiigequeekt emirpner. sudavit et alsit mii' ^''kgen: Multa'tulit lecitque
F)ie i'en krijjrsman •• "pUdam eursii eoiit ingere metain.
T+ /• .. .Is^imm \an Siiner u.n.r.l ., 1 .. •'  Kniigsman e-id •• ' . 1 ''iiam i ui sii eoiit mgere metaiir
Lt

. De Magistraat of het GeSr v^n a van Maart ib(,2
mkomste vergaderingen o-eli 1 't^dngen had voor de bliii
i-ollcnverrleeldenmisscdrifnild v"q gewikt en gewogontzien of doodeliik hem,>m,m ' ""diomen, eerzuchtjes moe

blijde

ontzien of diioddijérbdfedDd"'' eerzuchtjes m!,'fu"n

ÏE ,0"^e Lieve Vrouweiwc van don 5;meestal die der Luitsclio Ridaf ° ^

.-(,eneraaj van de ('av. u',! ,k "^d al aan. \ an Ritmeester tot
Nederlanden oirgvklommé.l/ 'm Staat der N'ereenigdflaal van di' krijgsbenden 1 ."i'-' d'"naals \ oor eerlang tot Gem'-
land. in ^ rland gebruil-t 7' ^ "^.'"^ogs \\ illiams. koning\an Engé-
daan. ende o,, de vhmh m''"' veerdigheyd in Legers te ver-
W ir' j'i- een geheel' k' ^^vden te belegeren emir^^l]ham over te brenim„ f k'miugrijk feeiiemaal aan Komng
'■"» -DWmu., endc- r f V Seklekei ' -'11 is: Kilde daaro]! tot drti''-

ffeliii- . ""1 ^ 'i> 'iii/rrvc. \'an desen onsen
■  '' ''i'd^vig ged^.,,p\y^.^,,.^]jJV^, ,.,.,^:,,-iten.

"pv

Semaakt is: wiens krijgsJlimV 1' dedenkweerdige meritendapperheyd. vigila„té'e„ , 't;.;',,* '"■l'endighee d. l'ield-dadigi
; ' \d'lhoen siinnm of"":' V-' 'lidlievd gebleken ,s. als hvP"w..

^,,-'f
Land 111 hot jaar iiqi, met het doeri i"gesteld in liet Hfiijdat deze ridders zibh het eemt ei wéftf horwinnen. m"
k il oauers zich het eerst en w„i . ' nerwinnen. Mon w

N'an den eenen vleugd,

il

•a"al"'"i ^k amlV ''oard gelo, ,p,.u heelt, tot dat ik|S Isde sijiug i,,peiijk veik "ngeineeii grootei"
id f n r 'iairiii," kji al de weivl.i•  - .1 Ki.nuig. Sf' .f verlie\-en. soo heloeid

"  • e iiieer, \ ermits in hem. iki'

■  .-,1

geloolt Word' endi. 1 -
Ig er. ""• kehelt'■•dn- is. liij qf,;. ,";'\/'"^ei

't''hdnio,.d'iul,.'"'''"''k'':'\d N ergeselschapt s\i"
voor dllgm.H.dighex-d Illsigtigj,,.^.,, i 'deilogent hevd. goeddadk

(II o;-i// ;vn'(>/gi')-
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DE GROOTE KATER PETER
VERTELT ZIJN GESCHIEDENIS.

(I'ervolg).Gij (k'iikt. hij luvlt mi reeds eeni^e malen koell.ioedig
ran oof^eu uitkrabhen en slaan gesproken en ^aat
maai dnnr alsol dat heel eein'oiulii^' en lieftallig is.
Indi'idaad. t'eiu'nndig is het zeker, ons instinct is in
de/e nn/i' i irhtsnoei. tm lieltallig? Kijk eens. de natnnr

hielt on> voiirgeschreven zoo lai zoo te handelen en aan den
anderen kant, hoe tijniieuerktnigd ook. staat zellbeheersching !)ij
ims héél hoog aan gesehre\-en. Ken \-an de eerste geboden bij

'Mis luidt: ..a'eest onwistoorbaar en nooit sentimenti'el. ' Senti

mentaliteit en weekhartigheid is goed \'oor lafaards en ziekelijke
organismen: zonder karakter. In ons kalme bedaarde dagelijk-
-elie leven willen wij netjes, lieftallig en waardig zijn. maar wan
neer de nood aan den man komt. dan tiaalen wij op kort en
bondig en zoo kraehtig-afdoeml als we kunnen. Hovendien heel
>terk zijn we niet en wie niet sterk is 'Ie kent het
-^ln"eekwoord.

Het gebeurde werkelijk zooals we ge\-reesd hadden, l'it wraak
het de hond moeder hoog en droog in haar boom zitten en sloop
regelrecht op ons nest onder de beukenhaag aan. Wij dachten
met anders ot ons laatste uur was geslagen en bereidden ons reeds
\'oor O]) een strijd oi> leven en dood. toen we moeder uit den
boom zagen neerdakm tm dan met groote sprongen achter den
hond aan. Het monster was nn \-lak bij ons. Toen vloog moeder
hem blazend oji den rug en sloeg hem waar zij kon met haar klau
wen en beet \'ertwijfeJd in des monsters nek. IMaar de hond. die
nn uit wraakzucht van geen loslaten wilde weten, ging recht op
zijn doel af. Hij schudde met vervaarlijk krachtige bewegingen
moeder van zijn nek, zoodat zij ruggelings op den grond geslin
gerd werd. Het doodsgevaar beseffend, waarin onze moeder nu
\erkeerde, deden we gedrieën een vertwijfelden aanval, maar
wat hielp dat, we waren veel te jong en te zwak nog, onze ]io-
gmgen tot ontzet prikkelden den hond nog meer en reeds hield
hij moeder met beide jilomjie pooten vast tegen den grond ge
kneld, terwijl wij luide om hulp mauwden, toen jilotseling een
ii'onderdadige en snelle redding volgde.

\'oor het raam van zijn stutleervertrek had de zoon des luiizes
alles gezien. Toen hij nu begreeji dat moeder het niet langer kon
houden, sjirong hij met een stok in de hand uit het raam en ran-
^>elde op den hond los, die, zooals ik uit een gesjirek van den jon
genheer nu't zijne moeder kon begrijjien, niet eens o|) het hmd-
goe<l thuis behoorde, maar wél aan den ketting bij de boerderij
\ an schriek' landbouwer Hasebroek. De ellendeling had dus bij
ons eigenlijk heelemaal niets te maken en kwam alleen maar
om te diex'en en uit de keuken weg te slejien wat hij nuamde
i r aan eetbare zaken te zullen \-inden.

Het monster liet nijdig los en lii']) onmidckdlijk weg met be-
bloeden kop. ()nze ri'dder smeet hem nog een stuk baksteen
, 11 htiMma.

Moeder was danig gekiumsd en wij trihk'U \'an de angst.
Toen mama weer

wat tot zich zelve
kwam, en zij ons on
danks haar versla
genheid, door ijwrig
'likken wat kahneer-
(k-, zachte woorden
spinnend, alsof er
niets gebeurd ware,
begon zij na een
korte poos met over

den hond en het hondenras te sjireken in ongeveer de \ olgende
bewoordingen: ,

jullie hebt 't mt gezien, kinderen, wat een wanstaltig-vu gan
M-hepsel een hond is. Dat wordt nu nota-bene menschenvrient^
genoemd, omdat hij, individu zonder waaidigheid, zei gevoe o
trots, het mensduk'nn op alle mogelijke minne en kruiperige ma
nieren weet te ^•leien. Laten we toch clie zcK.genaamcle hoiulem
trouw hartgrondig caa achten, het is niets andeis c an ge '
karakter, een individu van karakter heeft herheid, laat zich met
tot slaaf maken of als slaaf behandiden, maar richt tdkei s cn
telkens weer den kop oji, om te toonen dat hij nooi vo n '
buigen zal. Jullie hebt nog niet " m
als ik, maar als je onder wordt, dan zullen ]u le ojn

dit miserabele beest van a tot z met ons verschilt. De menschen
zeggen: De mensch is wat hij eet. Welnu, de hond dan is ook
wat hij eet, want hij is als de varkens en eet van alles. Vandaar
wellicht zijn on\-oorname. minne inborst en onwaardige houding.
Iren uitzondering, het zij hier ter loops gezegd, is een goedmoedig
soort ^■an zeer groote honden, wel zoo groot als jonge kalveren,
echter inet meer verstand dan deze. Het zijn de St. Bernards en
Xew-Konndlanders, die nemen somtijds ook wel de alleruiteen-
loopendste sinjzen tot zich, maar gedragen zich over het alge
meen nog al welwillend tegencwer ons ras. Ik herinner mij ten
minste, hoe (irootmama dikwijls mij verhalen gedaan heeft van
een St. Bernard, die het goed vond, dat zij naast hem in de
gioote mand kwam liggen, (irootmama deed dit niet zoozeer uit
liefde \'oor het beest, ilan wel aangetrokken iloor de overheerlijke
liesehermcnde hitte \an zijn dichte c-acht. Dit dier was een af
stammeling van een door de menschen hooggeroemden hond,
IiaiI y genaamd, die heel zijn bestaan door niets deed dan men
schen rerlden uit de sneeuw. Voor ons heelt dit feit natuurlijk geiai
beteekenis en ik verhaal het jullie alleen om jullie te loeren hoe
je je niet te gedragen hebt. Zoo'n werkzaamheid past katten
niet. wij zijn edelen onder de dieren en behoeven ons alleen maar
met de jacht te bemoeien in verband met ons levensontlerhoud.
De groote tuinen, de bosschen, de boomen, de (.laken, dat is ons
terrein. ,.Xe torcons point notre talent, nons ne ferons rien a\'ec
gr.ice." Onder de menschen zijn er de Mohammedanen, the den
hond. evenals wij hartgiondig vervloeken. De groote dieren-
kenner Linnaeus, wiens feest de menschen pas gevierd hebben,
vond den hond een belachelijk beest, ik zou hem bezwaarlijk
beter kunnen beschrijven dan Linnaeus 't deed: als jullie dus
naderhand nog eens zooals ik, door een gelukkig toeval leert
lezen, kijk dan Linnaeus er eens goetl o]) na. Ifen ding nt)g, je
moet eens o])letten hoe onsmakelijk honden kennis met elkantler
maken; zij besnuffelen elkantler op zoo vreemdsoortige manier;
is het niet veel schooner, waartliger en ook zindelijker, om zooals
wij bij kennismakitig elkanders
neuzen aantlachtig te beruiken i*

Dank zij tien zoon tles huizes
bleven wij ook voor c'crtlere \"er-
raderlijke aanvallen van tien hond
gesjiaard. Wel zagen wij hem
dikwijls natler slui])en, maar tlan
begonnen we in koor te blazen
en te mauwen, zéió dat de dienst
maagden het hoorden. Die vrien
delijke mci.sjes joegen hem weg

want zij wisten dat hij toch maar kwam om kluiven uit tle keu
ken weg te stelen, of om het eten van mama o]-) te eten en het
bakje melk leeg te drinken met weerzinwekkentl gulzig geslobber.

Dikwijls had ik dollen trek eens naar binnen het huis_ te gaan
om te zien hoe het er daar uitzag en vooral bekroop mij de lust
om eens een kijkje te nemen in de kamer van den jongen-heer,
die student was en een massa boeken moest hebben. Dat had
ik door het venster kunnen zien, overal aan de wanden waren
er boeken. Ik was zeer weet- cn leergierig en sinds den dag dat
mama mij van den hondenverachter Linnaeus had gesproken,
wilde ik dubbel graag leeren lezen.

..Ze komen \'an middag." hoorde ik een ochtend het tweede
meisje tegen de schoonmaakster zeggen. Ik c'ertelde mama da
delijk dat er bezoek o]) het huis zou komen en we bleven zeer ni
siianning, tot tegen vier uur, een rijlnig krakend over hct_kiezei
voor de voordeur gereden kwam. Het waren een nichtje met
haar moeder die oj) de buitenplaats kwamen logeeren nu het
zulk mooi zomerweer geworden was. . . . ,

Die twee waren nog geen kwartier in huis, of ze kwamen af
druk pratend op ons kuiltje toe onder den beukenhaag. Het
nichtje riep heel gevoelig, ,,Ach, (lod! W at een heerlijke schatte
bouten!" (Daar bedoelde ze ons mee). „Ik zal er eens een jiaar
op nemen." Toen stak zij hare handen naar ons uit. Maar
moedcr, die niet van zulke onbescheidenheden gediend was, liegon
akelig dreigend te blazen en te brommen, waarschijnlijk ook fie-
vreesd dat ons kwaad zou worden gedaan. locli kreeg het meisje
mij te pakken. Ik vond het zéér angstig in handen te zijn, mauwde
zfi'o hard als ik maar kon en alleen de tegenwoordigheid van
moeder die tegen het nichtje wilde omhoog klanteren om mij tc
verlossen, stekle mij cenigcrmate genist. Op aanraden van lu-t
''czelschaj) werd ik weer in het nestje gezet en ze trokken af.
Met gesjiitste ooren bleef moeder ze achterna kijken, vervolgens
begon zij mij goedig en zeer langdurig te likken

Meer ('m m'ei'r begonnen wij ons daags \-an den haag te veiwij-
,leren. Wij ontgroeiden het nest. dat onk \-nor mij geen aanticK-

fWorJI vcrmW.
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IN den looi) van netaangeraden steeds allen wasafval
afsnijdsels van kunstn
darrenbouw, gebroken, „
bouwde raten. Onf''.•opzamelen in een goed i^luitende bus-t... . 1 • stukgebeten celdeksi Is-

bijen. mee

cis allen wasaivai

w

ï

 lv
daar zijn:

is een luij/^ik maai kan dan ooit
aard was en andere
marliinerieën van

. —
"f "• Ie .ic; v^n kunstraat, weggesneden konmgmnccellciafsnijdsels van kunsu scheef en schuin

:ellen en
ge-

alles zoudtas, dat ge dat
,.1 1 1 1 1 1-inii 1/1,.^ De fijne wasdeeltjes, ovei-

dèr SJebeten celdeksels,'die ge 's winters bij het uit-
gestorven bijen, mee uit het vlieggat haalt en wam-van gesioive ggj,gven woult.

zuiver ge
dan laat hij
boenen, tot ze
met ininderwauK

Zoo
't idee.

laiiB
ol'hij va

n

aXörcie';™«le-"imkcm den naam
gaan ook de wasbus in. . ,

Moet dergelijke wasafval lang wachten op zuiveimg -'  tijd — dan is het aan te
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fiér oi^ ikit resultaat, /blinken als /.■ nooit
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'koint (Ie bijei
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YiH)

n z n " "Tjj V'n

s'er. (lat
-  ,1e term

meubels
hldiiken
bewerkt.
iboer-con
(lok met

hij zeil een mooien,
luidt verkreeg'
natuurlijk daarmee
\-()orheen, toen zg

amore dan ook op
de kunstraten kan

iefhebberij
li ,K-lening vóór men

e\ en dun en regel-hgt

s

in

— de winter

m daarvroi^mrgeschikte tijd"— dan is het aan te bevelen, de
oude raten enz. eerst tot een stevigen bal samen te drukken, al
vorens ze de wasbus ingaan. Zoodoende heeft de beruchte was
mot minder gelegenheid in de op te smelten raten ^iJ" eieien tedeponeeren, ten einde er zijn nakomelingschap als laivcn \an tc
doen profiteeren. , -„i.,,. m,.

Die wasmotten toch zijn echte vijanden van den imkci. LK
kleine vlindertjes waren 's nachts of tegen den avond (im de
bijenwoningen rond. Zoodra ze er gelegenheid toe zien, sluijieii
ze binnen en leggen een aantal zeer kleine eitjes m een reetje of

eetje van 't bijenjialeis. De uitgekomen larfjes voeden zich
't eerst van hun leven vaak met raatafval, dat oji de bodem-

jiiank ligt; grooter geworden tasten ze de raten zelf aan, graven
er al etende lange kronkelgangen door en doen zich aan de stik
stofhoudenden voorraad te goed.

Hoe nauwlettend men z'n volkjes nu ook steeds behandelt,
vroeg of laat komt men toch wel eens met deze kleine onver
laten in aanraking, 's Zomers betrapt men soms een dikke, bijna
volwassen wasmotlarve, vuilwit
van kleur met liclitbruinen kop,
terwijl ze zich haastig uit de voe-
ten maakt over den tojilat van
een broedraamjije, zoodra men
't dekkleedje opslaat, 's Munters
treft men wel eens een larve aan
in den uit het vlieggat gepookte
wasafval. Soms ook vindt men
een ])op van de wasmot, beveiligd
door een vuilwitte cocon van spin
sel, die haast geen ])laats inneemt
in een nauw merkbaar spleetje
tusschen de bodemj)lank en den
onderkant der bijenkast.

Natuurlijk wordt de kleine
\djand, waar en hoe men hem
aantreft, onmiddellijk gedood.
Toch kan hij ons, mobiel-imkers,
(dat wil zeggen: met kasten, niet
met korven werkenden!) nooit
heel veel schade berokkenen. Wij
toch onderwerjren onze bijen
woningen meermalen aan een
gi'ondigonderzoek; hierbij kunnen
we de inwendige bouwgewroch
ten in hun geheel nauwkeurig in-
specteeren, wat den imkerende met ,,vasten bouw", den stroo-
korfman, onmogelijk is. Dat heele volken door de wasmotten
te gronde gaan, zoodat in de bijenwoning ten slotte weinig meer
overblijft dan één groote dot vuilwitte cocons, zooals ik het eens
in een zeer slordig behandelde strookorf zag, zal ons kastenim-
kers moeilijk kunnen overkomen.

Nu het wintcir is en uw bijtjes zelf u geen handen vol werks
meer geven, is 't de wei-aangename tijd, om den inhoud van uw
wr^bus eens oj) te smelten en te zuiveren.

1  F imkerijen zijn voor deze bewerking natuurlijk sjreci-•nle toestellen aanwezig. Eén daarvan wil ik in 't kort beschrij-
i ic^cler handig knutselaar zich zoo'n ding wel kan maken

nut -(Fnn F f liefbebber, die op bescheiden schaM imkert, eran kan hebben. Ik bedoel den zonnewassmelter.
Uit ajrparaat lijkt wel wat oj) een kleine broeikas. De zonne-

binnF^(!n woimTÏ net als bij een jilantenkasjete cben FnSy,) AT F'F '"^^ten en anderen wasafvid
geplaatst mn-itr» ' goedje op een eenigszins schuinfei-w^il lïnt Ijzergaas, waarop het vuil achterblijft

Edoch, aldus hat zkb ' bewerking tot een koek stolt,
in imkerdienst nemeii p
moeten we 't andeS mmJ, LF, ^omerzonnedagen. 's Winters

We leggen onzen raai Fffi T'' gezuivenl te krijgen,een jiannetje gesteld'is \va•^rin^Fm^ metalen zeef, die hoven
bedekt. Dit heele toest,-lbul! i ^len bodem
warme jilaats, bij voorbeeld in voldoendlauw brandt. Het is F, ,u J" ""''jF f"™uis, dat heelen vormt daai ""n bnvi'ni ^ zeef oji T watcu
afkoeling tot een gele koek'^stVilt^ langzametrachten te besji.iediimi ,1,^ r rlF u? bewerking niet<laar bij gr„„,c' hl "1' '<= vLïn
waardeloos. ^oidt en daardoor tevens

WALSMACHINE VOOR H

 liefhebberij weer noodig zal

erktiiig zeer nauwkeui ig
,ral de twee v-'-"

nog weer g • \-orm(l d(kjes. ledei nop r--

,  fabriceert men de kunstraat

\'cr\'aardigd moet worden,
walsen niet de duizenden inge-

oor dril- scliuine ruit-
waarvoor men meermaken het tot een nnu^ .inuiteur-nnk.-rs zullen

meeste

Oj) gn-ooti ' " . . .
door middel van
gaat. Dat dit w
laat zich denken: vo(
drukte zeshoc
vorm ige vakjes,
ilan honderd gulden betaalt. Ih
zich deze weekle dan (jok wel niet
voor hun „kleinbedriii" uebaat niet
Rietsche, een vee. ^ .

Deze kunstraatiH-rs laat zich
wafelijzer. Het eene deel is een
bodem hdweer (h-z(,'lt(le zeshoekje
der walsmachine. Deze zi-sboekjes zijn
afbeeldingen van de bodems der wi-rklnjce
den bodem van den ondiejien bak kan een

"  la|)t, die \'an dezelfde

\-cr()('ib iN'

giiedkooper iiistrmiieii

neergel
l

eenigszins

eii.
i- knnstraatpers. systeem

Heter zijn deze

eii

dat de 1
ji-s juist

m

men o\'er

de anden-

ET VERVAARDIGEN VAN
KUNSTRAAT.

\ergelijken met een
soort \'an oiidiejie bak, in welks

oorkoineii als op de roUen
nauwkeurige negatieve

"cii uit een raat. Op
metalen jdaat worden

iiidruksi-ls is \'oorzien en steeds zóó
oD den bakbodein terecht komt,

K-ide A'lakkeii vol zeshoek-
oj) dezelfde wijze tegen

i-ikaar komen als de beide ojiper-
vlakkeii van een kunstraat,

(liet iiii-ii dus gi-smolten was
d(-n ondu-jK'ii bak en klapt

den bodem daarvan
|)laat neer. dan moet

van tusschen dit walelijzer nabe-
11()()rlij ki- alkoelmp ei-ii kustraat-
waiel te \'oorsi'hijn komen.
'-^■Hoe gemakkelijk dit echter ook
lijkt, i-r hi ioren hi-el v\at voor
zorgen en ei-n goeik- dosis handig-
hi id en routine toe, om ojr deze
wijze uit een Kilo was ruim een
vierkanten Meter kunstraat te
jierseii.

Natuurlijk moet men allereerst
z'n was smelten en wel boven
een niet al te hei-t \'uur. De
kunstraatjH-rs staat in de nabij
heid oji een tafeltje, dat wilkomen
waterpas is. X'ooral heeft men een
mengseltje gereed gemaakt van
water, honing en zuivere spiritus,

liiat
Dit drankje giet men in den
er een jiaar malen in, waarna

in de \'erhouding \'an 4, i i-n
jiersbak en doojit ook de jii-rsj
men de vloeistof weer laat uitloojien.

Dan komt het eigenlijke gieten der raten.
.Iet de eene hand licht men de jiersjdaat oj). gu-t snel in den bak

een lepel psmolten was. dat gelijkmatig deii iiodem moet be-
wF.1 óF 1 'bukt men de persplaat er op i-n giet het overtollig
wns \v terug. Na stolling snijdt men nu hetplaat en licht voorzichtig het deksel op,

kunstraat, aanschouwt,
in het toesmf b, bowngenoemde drankje weer

ge.jolkfghl'godmrKVlb'-'l'PiJJlpJJgj
igen gemaakte kunstraten ""zijn wellicht vol fouten;

matige celteekening-''',ï(Klh aï^d" ffcen mooie, regel-
bijenjaar ziet de boffi i 1 doende leert men. En in 't nieuweimmin zijn en trots, hoe de
tot teer-fijne, blanke kunstraten, uitbouwen

kiiK. H. j. R.\.-\P.

De eerste eij:
ze zijn enorm dik

OF HOE

'N
(

'T SPANTOUW,

le mit 'n:glaassii

irf-re TUSSCHF

"OU teniet 'n F,'.,. ■ i
IN

niet

WUW EN CUURT.
T an om zoo maar op

,  , . - lens heb ie 't 'edeen.
,  f(o hehlm- Ftaat t"'''"deed t niet zie it voor z'n

'">"''jongei o,FvT:r'
of 't
N'oor

niet van
kwam

gustei ebeurd
geest. 2e

.
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wal had ic 't huid 'idiad!, 1 , , , , t (ilaassic had ir zónWi l ki'iint ki'iiiU' np du luTrulHTp'vhiiT m df luado kI  ̂ • j ^ »V

l karniistijdiad u' t h-kkiT x'na^liH'id 'n ,u"r niaaid
iii ip K'li' uithu lu'; knii ja dcnki'!
a- Inssc iniii^T. Maar wul

te vrapv.-O - ,dk i"-' 'ni
iH'(n) maar kLTirmis 'rluuiwe

^  H' fiiulnnw. dat 't ji' noff maar t^ald
kn>t. as dat )a ii maaid an ja arm habi' Kn dan. as Inssa juiipv
laai ]a f^ian wal>a nk, wat ja taiij^awihirdig wal mnat kanna mn
anap klaar ta kmnma nut kannis.

Nnii m t t i\ai n waak nl dria wi'ar karmis op 't ilnrp: an I.onw
/u r ara iwar m. hna ia t dauza kaar zal anlaaga. Nou wnl ia
'h n tnah wal 's mit 'n maaid nit; an la waat wal mit wia ok. Ia.
al lana waat ia 't; maar 'Ha ia 'r 'n stom woord ovar
••Zaïd hal). As (innrt van 's wist. hoa za in Louw z'n
kn)) spault. t a'"-'ia kind zou 'm miskian sabiat nit z'n lijja hallajia.
Want (bmrt maa Louw wal ; o ja! an a^'n kiain baatj-

'  ' 'r

..... ........ maa 1-onw wal ; o ja! an a^'n klain baatji
k. duurt zou 'm wrlajaar aiHn blauw 'aavva hawwa. als ia
Ai i iaaa h.id.
Kn 'Kn as Loiiw an 't mallaki" is. ol an 't wark o]) 't land. of. ja

krak bij alias, dan martflt ia z'n aiaa mit da a'-'Hachta. hoa 't
kl.i.ir ta spmila om mit dnnrt karramis ta honwa. Naj. martala
n 't toch aiaalijk niat; a<-"k. zia ja. hij vindt 't wal lakkar ok. om
z UI aan duurt ta danka. Maar aauwig vargloaid, dat ia 'r zoo
\ .in da lijn *) of zal vraga! I)'r hab ia z'n buik nog van vol. Naj.
\ .ist nooit ok niat!

Skri.jva? 't Is zo'n bagin! Dan moat ja mit inkt an da gang!
/i' zanika ja thuis om ja oora naa wia ja skrijf; za traitara ja da
haala dag om 't ti' wata ta komma, 't Hallava dorj) raakt 'r aahtar.
dat Louw 'n briaf 'askrava hab an duurt. Kn dan moat za ja
blauw ga\a. wat toah kan. Dan wor ja ok niat altias nit'alaaha.
nou! Kn daa kan Louw baroi'rd slacht tanga.
.\anstaanda Znndagavand 'r 'n paar borrals in zatta an 'r ilan

m.iar op goad galnk op of gaaiD Ja mag nog vaul liavar 'n koa
mat kanna krijga mit malkarstijd! Dan gaan ja 'r op of. goail;
d'r blijf ja as 'n badalaar bij da daiir staan: of ja duurt altias mag
-praka. Kn dan moat ja op hanganda jiootjas naa moadar magga
gaan! Of ja znnr ban! ja zou za.

Naj. voor giaii gald van da warald! Dan maar waar as lossa
|onga d'r daur 'aspronga.

Maar daar hab Loiiw toch ok niat vaul zinnigheid in.
.\s za 't nou toch 's daad. duurt! duurt; 't is zo'n

<  I hta ma.lid!

K.n Kouw IS n poos in da wolka om aanstons waar in da konwa
warkalijkhaid tarng ta kaaraii: da allar-. allaraarsta staj) moat ia
iiog doaii. (iiinrt raagan.
Kn \'an r antwoord is z n haala karmisplaziar. an wia waat.

/'n haala toekomst olhankalijk. En in dat vragen, wc markten
het reeds, is Louw nut al z'n branieïgheid nou heelematd gian
held. aigalijk 'n onnoozal jongetje.
Maar onder dan drang ili'r komende kermisdagen ontwaakt

in Louw aan ongaki'uda varmatelheid.
t  Is Zatardagavand. da avand voor da belangrijke Zundag, die

daur de jongalni an'adnid wordt mit: veertien dap voor kermis,
la zei 'r van avand sprake, 't kost wat 't kost. 'n Boodskuppia
hab ia 'aprakkazaard 't dorp in. 'n nnw spantouw moet ie hawwe
l  il n paar hutta. ()l la dan (luurt op r ko]) ken tikke? Louw
IS gaiocham. zia ja. Ia waat. dat (lunrt altijd oji Ztiteidage\ end
bnttar brengt bij da ouwe bo\'ameester. Dat is^al zoo van de
-kooljare of. ^iaastar had 'n skoolmetrcs van 'r wulle make,
omdat ze zoo iiiandar was in 't laare; maar dat mocht met \an
'r vader en moeder: (iuurt 'n skoolmetres! Dat was nou t 'Ake
ligste wat 'n maaid worra kon! Onder de koeie most ze. malleke
ril zaumars hellapa hooia! Maar altijd moest (murt biitter blijve
branga bij maastar an as 't thuis met ta druk is, blij t ze wal s■np.'.ossia j.rata r.var koetjes an kalvias. Nou is ze rok. Za most

wata. dat Louw van avand op 'r loojit.
As 't 'r 'azaid was an za sprak dan 'r hart rechtuit, zou za_ t

niks arg vinden, ja. za zon bar in '_r draai waze, ^
lijje. Louw. za hab sjaniaïghaid in m. Kn L''AUV kiin t toe wc

la toch ok niat annaine. want z'n vader vertrouwde m alles toe,
kaas markta. koaia koope an verkoopa, enz.

bi,;";:""..:,; liii;: nuS,''i s e„ ...o r»,
was (diurt nou , , p Louw, maar bar verlage

.\,p n sul was c -t weze bij 'm
taiigenovar vrouwvolk. % jen 'n are niaaid. Toch
an (ha durlile le nou Pp (luurt voor mekaar
had Louw r " V'o konime tussche hum en heiir. Maar
bestaiw waia. dat t . - wachtte mittrzaTnSUMmll^aar 'a,leen,zoobarj.)ngwi^^
"'d;;;' «... wot^, „i .m i„ 'm i.a,i

,;!'d;„ j':;;:;;!!,;:. 2 d inih.. n„..»tor van,laa„ vvam c„ .Icn
■ • f liinnn" = het wachten van een meisje op*1 „.\n ''h' ^aan ^ kermis. Grappige beeldspraak, ontleend

een vrijer in de dorpsni i oei „
aan het boerenliedrijl.

zou ia 't. O zoo gewoon, vragen. Zoo hichtliartig of 't niks was,
zon ia zagga: ..(Iniirt. as wij 'r 's karramis hiala; hoa zou ja dat
nou 's vinda. 'k M'ad. dat wa 't bast konna rooja sama."

ja. zoo had ia 't oji'adocht om ta zagga. toa ie strakkias van
't mallaka thuis kwam.

-Maar nou ia 't dorji inloojit om 'n sjian an hntta ta koojia.
vindt da goaia jonge 't lang zoo makkelijk niat.

..Dl 'k 't oj) ma zaniala hab." zait ia tanga z'n aiga; an var is
ia 'r niat ol. 't Is in Louw z'n koj). of 'r naa dauza Zatardagavand
niks maar is. gian nacht, gian morgen, gian malkarstijd. gian
Ziiiulagochaiul. gian kerktijd, niks maar; of alias bij daiiza stomme
avand zoo maar op zal honwa. Of 'r dan 'n muur staat, (luurt
vraga. dat is da gawaldiga gabaiirtanis. die al z'n danka in beslag
naanit! Kn dat moat non banra. non. van avand!

Lakkar. dat ia aarst nog maar bij dikke W'ub an moat om 'n
spantouw an hntta. Dat verzat aarst nog waar.

—.. (lanavand. Louw; hntta? ja zal toch morga avaiul niat
O]) klompa naa da niaaid gaan?"

— ..'k Moat 'r niks van hawwa. Wiib."
— ..Hoor Louwtja 's! Wat gooit ia 't var wag! jonga. jonga.

morga avand 'r 't aarst oj) of an mit karmis 't last tlmis. Zoo banni'
za: 'r niks van moata hawwa!"

— ..Za wulla d'r niat an mit ma. Wub!"
— ..Kan ja danka. zo'n llinka boarajonga! 'k M'nl ja 'n 'r

briafia van gave. dat (lunrt 't mit ja doet, as ja 'r
vraag, jonga. Louw. za wul zoo graag mit ja 'ajilaagd worra,
as za hier om boodskajijia komt."

Louw voelt 't warm worra in z'n bakkes, maar dikka M'ub. dia
'n sjian zoakt. markt 't gelukkig niat.

— ...Vssiabliaft. opskrijva maar. ha. voor ja moadar; jij zal ja
gald wal noodig hawwa voor ovar n 14 dage. n Sigaar ojistaka.
Louw?"

— ..'t Zal wal 'n klomjia-stinkstok *) waza. dia ja in huis niat
rooka kan: maar gaaf m'r oj). d'r is nog al n baatja wind.

— ..Naj. Louw. ja kan 'm gerust in ja hoofd zatta. as ja morga
avand nit vrijja gaan. Wa ziana da klanta an. snap ja."

— ..(lanavand. Wub."
— ..jonga. ja vergaat ja sjian. hier is 't. Nou. niat ta druk

hoor. morga. Dk ganavand."
Louw slantart waar oj) dan stillen dorjiswag.
..'n Rara karal. dia Wub!" momjialt ia.
..Ze jilaga 'r mit ma! Kn dat wul za wal! Nou. maar.

dan doet za 't vast mit ma!"
Kn Louw is 'r nou waar zoo zakar \'an as wat, dat ze t doen zal.
ja, zóó zal la zi'gga. as la r aanstons tanga komt. ..Ha, (lUiiit,

jij hier nog zoo laat? Dat tralt. k Moest ja net allias hawwa.
As wij 'r 's sama karramis hiala. ik an jij; hoa zou ja dat nou
's vinda?" i -i "

..Kn den wed 'k. dat za 'n gat in da lucht sjirmgt van skik.
Maar as ia dicht l)ij 't skool komt en deer naast meesters huis

ziet staan, waar (luurt nou is. begint z'n vaste vertrouwe te wan
kele en z'n moed zakt in z'n klomjie. ,■ 1 ^

Nej. zoo zal ia 't toch met doen. Ie zal aars beginne. Zoo direkt
maar oji de man oi vraga. 't is zon allemachtigii duif.

Ie zei nat doen of ie wat zoakt zoo in 't half donker oj) de weg.
Ja, net, z'n nuwe sjiantouw zou ia 'astrooid (verloren) hewwe en
dat zocht ia nou. (luurt zou van de are kant komma, ja, en dan
zou ia zoake. nat doen of ia zocht.

't Was warm c'oor da tijd van 't jaar, vond Kouw; je zou t
zoo warm niat maar verwachte. , ■ i. , .

fa. ie zou zoaka, nee z'n sjiantouw. Dat le deer nou met eci
an 'adocht had. Dat was makkelijk. Dan zou (lumt hommc
van de ara kant. en den zou ze vast vraga, „wat zoek je.
Heb 'n nuw sjiantoiiw 'eliaald. duurt," zou le zegge, „en n jiaar
hutta bij dikka Wul). en nou hevv 'k ma span zoo maar mat meci.
Haj 't miskian o|) da. wag zien lagge?"

Verdraaid warm was 't toch. 't laak wal zaïimer an t liep al
aardig naa da herfst. ,ja, z'n sjiaii zou wag waza. an dan gmga za sama zoaka, samc,
en dèn zou 't van zalf wal gaan, 'r vraga, zie ja.

..'k Wou nou maar, dat za kwam ok.
üf (luurt de stille waiisch vernoinaii heeft van 'nn-

den eenzamen dorjiswag haar in zanuwachtige gajaagt
wacht? _ ,,

.D'r komt ze an! Nou zoaka!
Zacht neuriënd van „Boven de sterren , waar ze op- t-zinge

mee an de gang banna, komt ze nadar.
Nog efiies en ze is bij Louw. die

(luurt neuriet niet meer. Ze heb ezmn wie deer zoo an t „zoel
is Nou of nooit" denkt het kordate deeintje.

'Ze"is ok effies van streek, maar vast beslote Louw an de praat
ta krijge over da karramis.

(lanavand. Louw, jij nog zoo laat ()p pad. _
D'r skiet 'n brok in Louw z'n keel an stotteiend komt

''^iSil^inderliiuir'TISi.m te groiita, of 'r nog 'n verklaring bij
^'^In^hwiogenblik heb (luurt de kemedie 'emerkt en is nou zeker
^'Taichtmd'zegt za; „Die is 'n span weze hala en raakt 't onderweg
kwijt; jonge, jonga,^das leep.

'n Sigaar, die je toe krijg op'n paar hutte ; niet vcul zaaks natuurhjlc.
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Foto Dr.A. 7- Qietschersleen in de zanderij tusschen Hilversum en Bitssrtm;
de staaf links is t Meter hoog.

Onder die gulle lacli komt Louw wat tot z'n zelve.
„Ja, zeg dat wel. (luurt; hej 't miskien zien legge?"
,,Wel nej ik! Denk je da 'k om 'n sjiantouw geef as 't zoo dicht

nee kerremis loo])t? Maar jou heb morge-evend zeker te e'eul
in je hoofd, 'esiieuld!"

..Morrege-evend. wat zou dat?"
„Dat zei jij niet wete. Louwtje." plaagt (luurt. „Jij zei niet

wete waar je morge-evend heen gaan!"
,,'k Wou 't." zegt Louw. ..maar ze wuUe mijn niet hewwe. 'k

ken niet danse."
„Malle jonge, leer 't den. \'raag 'n maaid, di 't ken. ilen leer

je 't van zelf."
't M'ordt bij Louw erg raar onder z'n vest. hij voelt, dat ie 't

nou wage moet. En eensklaps gooit ie 'r uit: „Leer jij 't me den.
duurt!"

Louw trilt 'r van, dat ie 'r nou zoo maar vraagt, ja, zoo maar
en heelemaal aars den ic van-buite 'eleerd heb.

..Nou. Louw. dat zelle we hewwe". antwoordt (luurt, schijnbaar
kichthartig. maar inderdaad zenuwachtig van vreugde, (lek. zie.
je, ze kon 'r eigelijk wel van dranze.

Louw begint plotseling hard-op te lache: „Da's aardig, nou
benne we 'r zoo maar in iens mee klaar voor kerremis. Had je
dat 'edocht. duurt?"
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nii' '' .
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II) N i i'' \ arieteiten. zandsteen Pi

•^.'nur-t'wu. •>"( all.-^ ziet er nog g,,,,
antlcr-- .hm <\r strcnrn aan cl^i^

ijsbaan, ' lu- 'U" al een aantal

dat

e" 'UI alle stadiën van wrwe^.
,l(. \-i irni der grimtere stukken, vo,,,•

)]"( Ik''II ( 11 a!ges' 11 11 iel d Zijn. er een
Iwijning UI den zandrug lang
zijn 1 ih " itgi'Steld geweest,

x'ódr "I .f-Ualiii elide 'lell tij'1. dat (lezt.
,1,. I'■uzeiigletscbers uit den ijstijd

])(■ stecneii. die i>p het ijs Werden
l,.ten 'hui die. W'lke midcr het ijs

h'ii. Doeli de steeium daar tus-

el'
i' l

.„en x, „ , iraai algeronde kanten
schen Hilversum en Hussu n x ■
als alleen door de werking , , , ,. i., i.i.,,n l-,ti.n ■zaakt. Sommige zijn er bij. <1"' kali k L"l.,st.- e akk laten zien,
terwijl vele elirptisch ot lujna bolv". Hg gwvv-rden z pi. Da a|.shjjien is waarhbijnHjk gel.''nr'i m "m tipl. torn -Ie gletschers
1  , 4. 4 1 1 V, i-n ( (■ gloi 'te boeN'ee U'deii smeltwaterbegonnen terug te trekken , , , , 'p

deden ontstaan, wier wix'st stroomende
slib'1 zanik '■'•ii krachtiger slijpende wer-

(•(■n hei Icm hiagscb. smdstrooniende-aii

groote gletscherbeken
wateren, rijk aair ojige
king hadden dan die

zegt (lUurt; en nou snikt ze van aandoening. ,.maar 'k
had 't al zoo lang 'ehoopt."

Puur zo'n jroos toeve Louw en (lUurt ojr de stille dorpsweg:
en ze hewwe 't o, zoo druk. Maar nou en den is 't. of alle jiraat
zoo maar in iens op is!

Eindelijk komt (lUurt an mit: ..'t Is zonde, maar 'k moet ne
huis, hoor; vader en moeder zelle wel zegge."

,,Nou den, tot morrege-evend. (luurt!"
,,En kijk, Louw,' — Guurt moet 'm toch nog effies jdage —,

„Iqjk, hier is je span!" (Ze neemt het zoo uit z'n hand.)
Louw voelt, dat ie 'n kleur krijgt.
„Me sjran!" En nou merkt ie eerst, dat ie 't vergete had te

strooie (verliezen).
,,'k Had dadelijk al 'ezien. dat 't maar

je om 'r 'n begin an;te krijge."
„Pas op, dreigt Louw. ..as je 't teuge are ionges of maaide

zeg, den zei je zuur weze.
,,Maar nou gaan we ojistaiipc

langer zoeke?"
En zoo brengt Louw oj) de Zaterdag-

e\'end voor de groote Zundag al z'n
kermismaaid thuis !

n smoessie was van

are jonges of

hoor, of moet je nog

riviertje. , v , i ,
De kolossale zwrlsteeiieii hel -N'-onleii ^■uIl ims land wijzen

VVO]), welke vrachten het ^ ei \ < hm 1 heel t liouwens
huiten ons land zijn no^ hi*el Ik- l'h ikken waar
genomen. Dat echter in den (loor-nnen zandh.Klem ook aanzien-
lijke steenen voorkomen, b'-wijst bet bierbij .ilgi^heelde graniet-
blok. dat dicht bij Hussuin vlak bU 'U-ii ^|,o, ,rweg te voorschijn
gekomen is. \'oor zoovi-r ik li' l' kuinieii nagaan is het het .gnmtstu
zwerfblok, tlat daar in al 'k' .lure"- Waann de H.S.liI. er zand
graaft, is ge\'onden. Oji 'h' l"t" zu 1 nien links een. dicht bij den
steen gejilaatsten duimstok ■'•mn i • ''ter hing. waaruit de afme-

'  .. . j,. l<-idi.,,zijn ai "■ '-"11 . Met liet in (tingen van den steen .len bodem(Je grootste boogie I .^.o M.. (Ie grootsteweggezakte gedeelte mee. i
breedte z.14 M.

Een z(m') kolossaal blok is uit d'Ui aard der zaak minder heen
en weer geslingerd door '!'• smelt \\ ater)i<.<.)<,.n dan de kleinere
stukken. \'andaar dat dan ""k alleen d,. |,asis van den steen
zui\'er afgeslejien is.

Wie door de kennismaking met 'lezen reus nog niet alle be
langstelling in de x-ersjireid lig,U''n'''' 'Iwergeii wrloren heeft, kan
nog eenige interessante geologisidie \t-rsebijnselen oji datzelfde
terrein waarnemen. Missebi'm lu't 'Y''e-.t oji\'allend is een steen.
ol liec'er een steenenjiaar. 'hit ilieht bjj ,j,. , nnulo'sche brug ligt.
Ze gelijken haast oji een kaas. 'lu' "iiihlemloor gesneden is. zini

't vaste vor-
^laai (Mei)

Van kerremis-houwe wier
keering en nou dut jaar
benne ze 'etrouwd.

En as Louw weer 's nee dikke M'ub
moet — die nog altijd in winkelware.
touw en koedekke doet — om 'n sjiaii
te koope. jilaagt Guurt 'm nog wel 'r
s mit: „Houw't maar goed in je bande.

Louw, je mocht 't weer 's kwijt rake.'"
IM. Kr.amek.

ZWERFSTEENEN.De vdc rcizigas. ,lic ilagclijts
het baanvak Hilversum-Am-
sterdam uit de raamjijes kijken
zien aan de overzijde van de
ijsbaan oji een ojien terreineen massa steenen, grootcre en kleinen,

enkele zeer groote zelfs, die alle te voor.' .oi/.i /)/-. /}. 7. .1/. i;„, Splntinf; ten gevolge van afwissHende ho.we en laor 4Ugkrng der steenen is niets veranderd. (ZandUg aan de
en Bitssitm).
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lu'Uwlk iK' stri'ii i^.
i,U hal\'cr\vc'^v' in /^ijn kaïUrlinj^ gnsuiit
liggnnilcn stnnn, lai nn'n krijgt ook

i lu' twci' stiH'nlu'!tton daar zoo zijn

\  ̂ 'ik. 'iiu n plat 1-- liri vlak.
Ir Iri dor hclltoii IiH'val

■ r iri kTii in dt' nadijhcid
tri-t dm indruk, dat

l il rclngd.
1 orli IS ilit lu'cK' kplijting^proms en do

tciing gom nion>ohon\voi k. Hot zal gadionid zijn in don kooUni
I I I . ht. \olgondo oji oon wannon \'oorzoinordag.' Do snollo wisso-
l .nr \<in koiuU' on warinto hohhon zulko storko

iio ilaarop go\-olgdo kan-

spanningon in
!m --toon doon ontsta,in. dat sp ^"olgon nioost. Natuurlijk pi

\ 1

kan ztdk oon \-lakko alsplijting alloon jilaats \-indon. wannoor do
knm-gowij/A' bouw van don stoon dit tiadaat. Niot golaagdo steo-
nrii --olnltoron on brokkolon zoor onrogolinatig al. hovondion gaat
liioi do splijting niot zoo plotsoling.

(  >p hotzi'ltdo torrein liggon ook zandstoonon. Daar zijn or
traai golaagd zijn, \'olkoinon gaat
\"orsohillond niatoriaal zijn ojigo-
gi'ooto duidolij klioid zijn waar ti'

lil inon.

\'oor don bolangstollondon on \-ooral vlijtigon snutïolaar is or
tu^M-hon zoo'n stoononxaiorraad nog wol iots to \andon. N'uur-
-loonon mot atdruksols \'an \-oorworeldlijko mosdiortjos. zoololios.

iggon

■ lo ondor. dio uitstokond

10. waarbij do lagon uit
luwd. on daardoor mot

k- holpon (.'U zoorjgols. solnttorondo
orklourd door onkolo onzui\'or-
l irdon (inoost ijzor- ol mangaan-
/Miiton). mgoslotou in onaanzion-
l ijko. bijna bohaumiigo stoonon.
b iiito -toi'ubrokkon. dio na slij-
p.no on iiolijston praohtigo pros-
-rpapiom k'voron. Dooh ilaarowr
wolliolit oon andoron koor; do
bodoolmg was thans alloon do
.landaoht to vostigon oi> ilo mork-
waardioo, stomon. luorbij afgo-

wartski istallon. gooi ol !"()S0

VARIA.
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i /ii/i-.
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/Vr/nvis.// 'iiiiwiii mol'

Hn.-iih- CU !Aiihilioira'.

j  -traat N'o. 5 to Xijmogon.
r 'ott oon aardigo briKduiro uit.
dio oon gooilo voorli(diting blijkt
\ui ir ]iorsonon du' doskundigo
\ I II ri liolitingbohi h'Vou botroftomU'
Aan- on \'orkoop \'an \'asto giu'-
di-ron on do oxploitatio daarvan.
Hot liookjo is \'orsiord mot oon
r ijltal aardigo illustratios on is
< i| i aaiwraag mrkrijghaar bij bo-
xi-noonoomd Toolinisch Imroau.

SNEEUW.

Et H I E snoouwwintors zijn
in do laatste jaron zeld
zaam gowordon in ons
land. Ik bodooi daar
mede niot. dat hot weinig sneeuwt, want dat zal hot

lo lor laar gemiddeld wel ovi-nvool doen. maar wol. dat
or oon timk pak sneeuw valt. dat gedurende goruimen tijd blijft
bggm. ..Het is me een jiretjo." hoor ik (h'zon en genen al zeggen.
..^noouw kan hij van ons oadoau krijgen, last en een raiilon boel
lirb 10 er van. anders niot." Zij. die zoo mojiperen. zijn wel
liMoldzakelijk stadsniimschon. luidjes. die wellicht nooit een mooi
snoouwlamischai) zagen on dio bij Ivt woord ..sneeuw" dadelijk
donken aan vuile on \'iozo straten, verontreinigd door de jiekol-
waoons der trams; aan straten bedekt met een chocoladekleurigi'
brip waar do bost goorganisoordi' stadsreiniging weinig of niets
ti'gèn \ermag. Mot echte sneeuw Imd't dit echter weinig anders
dan do naam gonuH'n.

Hij. dio zien wil wat sneeuw is. moot na oon flinke sneeuwbui
naar''buiten, ver naar|buiton gaan. bevrijd van allen invloed van
dl - -tad Hij moot daar hot zachte, smetteloos witte kleed zien.
mtgos-proid o'ver velden on'wegen. Hij moot de takken der boomon
/ion buigen onder hot snoouwpak. dat zo bedekt. Alles rondom
hi-m moot wit zijn on hot geluid van dos wandelaars oigon voot-
-tappon moot godonipt worden in hot zachte tapijt. Irolt daarbij

■luk dat do lucht IS opgeklaard, dat do zon alles met haar
dat do snoi'uwkristallon sclntti'ron als dui-

dan lo\-ort oon siioouwlaiidschai) oon gezicht
dor jaar or naar huiikort het opniouw

BOOM EN MET

I lot go
-iralon bo.schijnt. zooi
zonden diamantoii
' lp lOI

.- • 4^ 'l

SNEEUW BEDEKT.

. Z' 'I I sclioi UI. dat men

straalt, habidachtig mooi wordt dan hot landsoha]) on hij. dio
dan in zijn tuin wandelt, denkt zich in omi sprookjosworeh'l \'or-
plaatst.

Zoo iots kan echter alleen diegene genieten, dioden moed hoeft
ook dos winttns buiten te blijven wonen, ilie aan do frisscho. koude
buitonlucht de x'oorkeur geelt box'on do door kolendamp on rook
bodorx'on stadsatmosiihoor.

Ook hij. ilie in het bezit is van een tuin. zal graag zien. dat het
sneeuwt, ox'oi tuigd. dat er geen betere boilokking \'oor tallooze

anten is. dan oon tlink pak snoouw. Iren bekend feit is hot. dat
or tal \'an al]ieuiilanten zijn en ook iilanten. dio uit Noordelijke
streken komen, die hier te lande zeer dikwijls bevriezen, terwijl
hot in ile stroken, waar zij thuis bohooren. aanmorkelijk kouder
is ilan hiiM'. \ elen viiulen (.lat vreemd en kunnen zich niet voor
stellen. dat idanten. afkomstig uit streken, waar het somtijds
moor dan een hall jaar aanhoudend wintrM' is. hier bij een niet
zeer strenge x'orst reeds dood gaan. Zij vergoten echter, dat
deze ]ilanten in haar vaderland gewoonlijk, voordat hot ernstig
gaat vriezen, met een dik sneeuwkleed worden bedekt, oon kleed
zoo dik. dat de strenge koude ze niet bereiken kan. Deze bedek
king missen zij hier maar al te dikwijls, vaak vriest het hier hard.
x'oordat het sneeuwt on gerust durf ik zeggen, dat de planton
uit de hoogere bergstreken, aan een dergelijke koude niot gewend

zijn. N'oegt men daar dan nog
bij. hot zoor afwisselondo weer
011 x'ooral ook do groote vochtig
heid. dan is het werkelijk geen
wonder, dat or tal \an alpen-
plantim zijn. dio hier zoor slecht
groeien, omdat zij dos winters to
veel to lijden holiben en dio het
bost ox'orwintoron bij i'on echten,
ouderwetschen snoouwwiuter.

\ raag er do boeren maar eens
naar; niets zal hen liever zijn.
dan snoouw on hun winterkoren
zal wel het minst to lijdon heb
ben. wannoor hot gedurende den
tijd. dat hot vroor, mot oon tlinke
sneeuwlaag bedekt was.

Hoe mooi het ook is on hoe
gaarne hij hot ook ziet. toch moot
(.'on tuinbezittor mot snoouw wat
x'oorzichtig zijn. i'ii al levi-rt
oon bosnoeuwdo tuin nog zoo'n
fraai gezicht o)). toch is hot ge
raden. daar. waar zij kwaad kan
doen. maatregelen tegen haar
to nemen. Laat men korteren
tijd van de ongoroiite sneeuw go-
nieten. doch laat dat genot niet
zoo lang duren, dat eeiiige plan
ten or onder lijden en vooral do
('onifeoren en andore bladhou-
dende heestors doon dat vrij erg.

Wandelt men na oon llinke
snoouwbui in zijn tuin on x'ciius-
tigt men zich in het iraaii.'on toch
zoo oigonaardigi' gezicht, dat dan
de .Naaldbooiuon o|)lovoron. dan
zal men ook duidelijk kuniu'n
o])morkon. dat do takken, dio ge
woonlijk 0011 weinig schuin naar
boven' gericht zijn. doorgezakt
en een zuix'or horizontalen stand
aangenomen hebben, ja. somtijds
niot weinig neergobogon zijn.

Natuurlijk wordt dit x'eroorzaakt d"rir
dio Ol) (ie uiteinden dor takken gewoonlijk hot dik^t ig . 'in
daar nu niets aan gedaan on blijU 'Ie sneeuw hing op c ( 'k'
liggen, dan zal men zien, dat do/^eii. wannooi zij ïr,"
niet meer haar natuurlijkon stand innemen. i oc i < ooigiza
blijven. Welke moeite men ook doet. de takken nomen i.iai i a
tuurlijko houding niet moor aan. on <le zoo haai goxoimi i <i
loeren hebben veel van haar mooi vooi komen mgvmi • •
anders zal men dan echter ook nog zien. iets wa h'-Y'''", '1 .
niet aan de inwerking van de sneeuw
toch wel degelijk door veroorzaakt wordt. n.1. <a ' t < c
bla'leren alle bruin geworden zijn en ^
boomen hun levendige kleur geheel verloren hebben De bi u ngeworden naalden sterven zeer sixi/dig en vallen al ; -h' an li m
ondoorzichtbare boomen zijn dunj,on ijl gewold-n. o^ ( . h

daar moi'r last x'an

Ir zir:i. En nog mooier.
"Ir- nachts, wannoor do

iiog In' 1 rukxeokkoii'lol woidt do aanblik
alli-s mot ren zilverwit licht bo-maan

aan do sneeuw te wijten.
X'ooral in de nabijheid van sto'lon zal men u

hebben dan oji hot 'platte land on in do laatste jaren is dit euvel
aanmorkelijk verergerd. Waaraan is nu 'loze vormolondo m-
\lood van do sneeuw te wijten, zal monigooii vragen.

.■Ms bekend mag wirdeii x'orondoi'stold. dat h"t gobiuik \an
stoniikolen in 'hm latoreii tijd aanzienlijk is toogonomon; tuii^
011 hout worden niot zoo heel vo.'l moor gestookt. Nu bo\at ' i
r-toonkool steeds in moerdoro of
bij do verbranding overgaat in zwavel
ontsnapt uit do schoorsteenon. word

miiidoro mate zwavolstooii. dat
•lig zuur. Dit zwavelig zuur

dt door do r-toiïi'ii 'lor damp-
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SNEEUWGEZICHT IN EEN GROOTEN TUIN.

kringslucht ü])geslürpt. waarna het met de zuurstof der lucht tot
zwavelzuur wordt geoxydeerd. Het spreekt wel van zelf, dat
de hoeveelheid zwavelzuur, die op deze wijze in de lucht ontstaat,
geheel samenhangt met de meerdere of mindere hoeveelheid
steenkool, die verbrand wordt, en zoo zal de lucht in de omgeving
van vele fabrieken er aanmerkelijk meer mede verontreinigd zijn
dan op het jdatte land. Om fabrieksplaatsen heeft men o.a. ge
vonden, dat zich in één liter regenwater 0,02 gr. zwavelzuur bevond.

Nu heeft sneeuw de eigcnscha]) om, terwijl zij valt, een groote
hoeveelheid van dit zwavelig zuur op te nemen en ook. wanneer
zij reeds gevallen is, gaat zij daarmede voort. Dit zuur wordt,
onder den invloed van de dam])kringslucht, sj^oedig in zwavelzuur
omgezet, zoodat gerust gezegd kan worden, dat de sneeuw dan
een zwavelzuurhoudende stof is.

In het rijdschrift ,,Der Naturforscher" publiceerde Dr. Sendtner
eenige sneeuw-onderzoekingen, die voor den ])lantenlieihebberwerkelijk niet van belang ontljloot zijn.

De sneeuw, die in de nabijheid van een groote stad ge
vallen was, werd nauwkeurig door hem onderzocht en daaruit
bleek, dat in versch ge
vallen sneeuw ongeveer
gelijke hoeveelheden zwa
velig zuur en zwavelzuur
werden aangetroffen. Toen
hij haar echter onderzocht,
nadat zij slechts één etmaal
was blijven liggen, bleek
er bijna uitsluitend zwa-
^elzuur in aanwezig te
zijn. De hoeveelheid zwa
velig- en zwavelzuur bij het
eenste onderzoek bedroeg

1 Kilo sneeuw ongeveer
7 a 8 milligram.

Hoe sterk het ojislorpend
vermogen van sneeuw echter
IS, bleek duidelijk toen de
sneeuw, nadat zij veertien
dagen gelegen had, weder
onderzocht werd. In één
iVilo sneeuw werd toen toch
met minder dan bi milli
gram van deze zuren
vonden Ten einde
yeigeil]ken in hoeverre cie
mtdam]iingen van een stad

P dit percentage invloed
uitoefenen, werd „«k
sneeuw onderzocht, veiio
men van een plek op 7 K .M
van eerstgenoemde verwii
derd en treffend is het '

g<-'-
te
de

de

<le dats

bruikt. lies winters veelp
lijden hebben <-n dat dez,.
su-eii spoedig verweert. Vrij
algemeen werd dit vroege,-
t( icgesehre\'en aanhetregen.
^vatei'. dal in de poriën drong
mi daarin bevroor, dochnu
blijkt duidelijk, <lat ook (j,,
sneeuw op dei gelijken steen
ci-n \-crwoestende invloe,]
nitoeleiii. Nog N'eel kwader
cehtei" is deze invloed oj.
l iet plantenweetsel en niet
alheii de Conileeren, doel,
alle 1 iladlioudeiuk' heesters,
als: Aiiciilnt s. IhiMis, Hul.
s/en. Rlnnhnlciulnin's en en
kele /Vmnos-soorten, zooals
[>y. Liliii'in'i'rd'.iis 1'r.liisita.
uien. en meerderen heb
ben zeer ^'an de sneeuw
t,. lijden, zoodat het geraden
i,, <■] maatregelen tegen ti-
neineii. Sleibts door één
nmldel kan men hetkwaacl
\-(.orkoineii, n.i. door de
sneeuw, kort nadat zij ge-
\-allen is. \ an de heesters
te selmddeii . ,

Hij die, nadat het'snachts
Hink gi'sneeuwd heeft, door
zijn tuin wandeltenzichver-
heugt m den aanlrlik vanhet
\ reemdi' \'oorkomen zijner
gri Hmblijw-nde boomen, be

dekt als zij zijn door het rein wit te kleed,! zal er zonde van maken, dit
te verstoren. Toch is bet noodig en hoewel noode, zal hij eenstok
nemen en stuk voor stuk, door ze' flink ti- selmdden, zijn heesters van
hun last bevrijden, waardoor hij én den N ernielemU-n invloed vandr
sneeuw én het doorbuigen \an de takken tegr'li,jke.rtijd voor
komt, N'ooral in en bij grootere steilen moet daar niet te
lang mede gewacht worden. Hnitmi. waar de sneeuw zooveel
minder veronti einigd is, Indioeft men er zoo'n bijzondere haast
niet mede te maken, hoewid het toch ook met wrzuimd ma;;
worden,

Zoo lu'cft, e\'en als alles, ook de sneeuw haar
tegen. Zpo nuttig als een sneeuwilck voor tal \an
is, zoo schadelijk is zij \i)or de groen blij\ende heesters. Het
laatste kan men echter voorkomen en zi,jn de liee^ters van haal
last be\'rijd, dan blijft de tuin baar eigenaardig, aantrekkelijk
N'oorkomen behouilen, r-en voorkomen, dat ieder, die gevoelig is
\'oor wat werkelijk mooi is, zal aantrekki-n en dat men slechts
genieten kan in een echten sneeuwwinter.

E. Th. W,

\ oor en haar
\-aste-planten

neeuw, die hier evenJyng gelegen had, slechts
bleek zwavelzuurbleek te bevatten. Bekend
's het, dat gebouwen waaraan veel natuursteen Ts

ge- conieeer onder
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